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چکیده
 کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی با، خصوصیات الشه، بر عملکرد رشد،اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی موسیر در مقایسه با آنتیبیوتیک فالووفسفولیپول
. در قالب طرح کامالً تصادفی بررسی شد، قطعه جوجه در هر تکرار00  چهار تکرار و، با پنج تیمار،803  قطعه جوجه گوشتی سویه راس200 استفاده از
 میلیلیتر در کیلوگرم جیره) و450  و800 ،050(  جیره پایه حاوی عصاره هیدروالکلی موسیر،)تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه بدون افزودنی (تیمار شاهد
 میلیلیتر در کیلوگرم450  جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی، در کل دوره پرورش. میلیگرم در کیلوگرم جیره) بودند500( آنتیبیوتیک فالووفسفولیپول
 میزان مالوندیآلدهید عضله. اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه معنیدار نبود.)P>0/05( عصاره موسیر افزایش وزن بیشتری از پرندگان شاهد داشتند
 ظرفیت نگهداری آب و افت خونابه گوشت در جوجههای.)P>0/05( ران جوجههای تغذیهشده با سطوح مختلف عصاره موسیر کمتر از گروه شاهد بود
 تیتر آنتیبادی.)P>0/05(  میلیلیتر در کیلوگرم عصاره موسیر بهترتیب بیشتر و کمتر از پرندگان دریافتکننده آنتیبیوتیک بود450 تغذیهشده با جیره حاوی
 میلیلیتر در کیلوگرم عصاره موسیر بیشتر از پرندگان شاهد و یا دریافتکننده آنتیبیوتیک450 علیه گلبول قرمز گوسفند در جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی
 کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی جوجههای، عملکرد، میلیلیتر در کیلوگرم جیره عصاره موسیر450  استفاده از، براساس نتایج پژوهش حاضر.)P>0/05( بود
.گوشتی را بهبود میبخشد و میتواند بهعنوان یک جایگزین مناسب برای آنتیبیوتیکهای محرک رشد استفاده شود
. کیفیت گوشت، عملکرد، عصاره موسیر، تیتر آنتیبادی، آنتیبیوتیک:کلیدواژهها
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Abstract
Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium and flavophospholipol antibiotic on growth performance, carcass
characteristics, meat quality, and immune responses was studied using 200 day-old chickens, Ross 308 broilers with five treatments, four
replicates and 10 chickens per each replicate with completely randomized design. The experimental treatments were included basal diet with
no additives (control group), and the basal diet containing hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium (150, 300, 450 ml/kg diet) and
flavophospholipol antibiotic (500 mg/kg diet). During the experimental period, birds fed with diet containing 450 ml/kg Allium hirtifolium
extract had a higher weight gain than control birds (P<0.05). The effect of treatments on carcass characteristics was not significant. The
malondialdehyde value of legs muscles in birds fed with different levels of Allium hirtifolium extract was lower than the control group
(p<0.05). The meat water holding capacity and drip loss in chickens fed with diet containing 450 ml per kg of Allium hirtifolium extract were
higher and lower than birds receiving antibiotic respectively (p<0.05). The antibody titer against sheep red blood cells in chickens fed with
diet containing 450 ml per kg diet of Allium hirtifolium extract was higher than control birds or birds receiving antibiotic (p<0.05).
According to the results of the present experiment, using 450 ml/kg diet of Allium hirtifolium extract could improve performance, meat
quality and immune responses of broiler chickens, and can be used as a good replacement for antibiotic growth promoters.
Keywords: Antibiotic, antibody titer, extract of Allium hirtifolium, meat quality, performance.
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مقدمه

تیوسولفانات) ،ساپونین ،ساپوجنین ،آجوین ،دیآلیل

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تقاضای گوشت مرغ

دیسولفید ،دیآلیل تریسولفید و اسآلیل سستین است.

بهواسطه پایینتربودن اسیدهای چرب مضر و قیمت

همچنین آنتیاکسیدانها ،اسیدهای چرب ضروری،

مناسبتر نسبت به گوشت قرمز ،بهبود کیفیت گوشت

ویتامینهای ( ،)E ،C ،B ،Aمواد معدنی (سلنیوم ،آهن ،مس،

جهت نگهداری طوالنیتر اهمیت زیادی یافته است .از

فسفر ،کلسیم ،سدیم ،منیزیم ،روی و منگنز) ،پروتئین ،فیبر و

سوی دیگر تنشهای مختلف مانند تنش گرمایی ،رطوبت

فالونوئیدها (کوئرستین و کائمفرول) از ترکیبات

باال ،انجام واکسیناسیون متعدد و پرورش در شرایط متراکم

غیرسولفوری موسیر هستند [ 6و  .]04آزمایشها نشان

موجب افزایش رادیکالهای آزاد اکسیژن و ایجاد

میدهند که این گیاه دارویی مهم اثرات ضد باکتریایی [،]04

اکسیداسیون در بافتهای بدن پرنده میشوند [ .]3این

تقویتکنندگی سیستم ایمنی [ ]07و آنتیاکسیدانی [ ]04دارد.

عوامل ضمن تضعیف سیستم ایمنی پرنده باعث کاهش

همچنین از اسانس موسیر ایرانی بهعنوان عامل طعمدهنده،

کیفیت گوشت نیز میشوند .همچنین محصوالت حاصل

ضد میکروبی ،ضدقارچی و آنتیاکسیدانی بهطور گسترده در

از اکسیداسیون لیپیدها میتوانند باعث تغییر در رنگ ،بو و

صنعت غذا استفاده میشود [ .]7گیاه موسیر بهعلت داشتن

طعم گوشت شده و حتی با ایجاد ترکیبات سمی سبب

ترکیبات فنولیک و آرگانوسولفور و همچنین آلیسین ،خواص

اثرات نامطلوب از قبیل بیماریهای التهابی ،سرطان و

آنتیاکسیدانی قابلتوجهی دارد که باعث کاهش رادیکالهای

نقص ایمنی در بدن انسان شوند [.]5

آزاد و مهار اکسیداسیون لیپیدها میشود [ .]03پژوهشهای

آنتیبیوتیکهای محرک رشد برای مدت زمان طوالنی

زیادی در مورد اثرات استفاده از موسیر و عصاره آن بر

است که بهمنظور بهبود عملکرد طیور مورد استفاده قرار

عملکرد رشد طیور وجود ندارد .در پژوهشی استفاده از پودر

میگیرند .استفاده بیرویه از این آنتیبیوتیکها سبب بروز

موسیر در جیره جوجههای گوشتی باعث بهبود عملکرد رشد

مشکالتی مثل باقیماندن این ترکیبات در محصوالت دامی

نسبت به گروه شاهد شد [.]05

و همچنین مقاومت پاتوژنها شده است [ .]01این

منابع علمی موجود حاکی از آن است که با وجود فواید

مشکالت منجر به انجام تحقیقات زیادی بهمنظور معرفی

و کاربردهای فراوان این گونه ارزشمند ،تاکنون مطالعهای

جایگزینهای مناسب شده است .در سالهای اخیر استفاده

بهمنظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه موسیر بر

از گیاهان دارویی و محصوالت مستخرج از آنها بهعنوان

عملکرد جوجههای گوشتی صورت نگرفته است .از اینرو،

جایگزین آنتیبیوتیکهای محرک رشد مورد توجه زیادی

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره

قرار گرفته است [.]01

هیدروالکلی موسیر در مقایسه با آنتیبیوتیک محرک رشد

موسیر با نام علمی Allium hirtifolium Boissمتعلق به

(فالووفسفولیپول) بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،کیفیت

جنس آلیوم ( )Alliumو از خانواده بزرگ اللهسانان است که

گوشت و پاسخ ایمنی جوجههای گوشتی انجام شد.

این خانواده گونههای مهم دیگری مثل سیر ،پیازها و
ترهفرنگی را شامل میشود [ .]7این گیاه بومی ایران است و

مواد و روشها

بهصورت وحشی در مراتع کوهستانهای ایران میروید [.]6

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی پرورش طیور دانشگاه شهید

موسیر دارای ترکیبات مهم سولفوری شامل آلیسین (دیآلیل

باهنر کرمان با استفاده از  200قطعه جوجه گوشتی یکروزه
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سویه راس  803در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار،

در نظر گرفته شد .تیمارهای آزمایشی شامل :جیره پایه بدون

چهار تکرار و  00قطعه پرنده در هر تکرار اجرا شد .دمای

افزودنی (شاهد) ،جیره پایه حاوی عصاره هیدروالکلی موسیر

محل پرورش در روز ورود جوجهها  82درجه سانتیگراد در

( 800 ،050و  450میلیلیتر در کیلوگرم جیره) و آنتیبیوتیک

نظر گرفته شد ،پس از  72ساعت روزانه  0/5-0/4درجه

فالووفسفولیپول ( 500میلیگرم در کیلوگرم جیره)

بودند.

سانتیگراد دمای سالن کاهش یافت تا اینکه دمای سالن به

جیرههای آزمایشی برپایه ذرت و کنجاله سویا و با توجه به

 20-22درجه سانتیگراد رسید و سپس تا پایان دوره

نیازهای توصیهشده در دفترچه راهنمای پرورش جوجه

پرورش این دما ثابت ماند .در سه روز اول پرورش ،جوجهها

گوشتی سویه راس  )2004( 803برای دورههای مختلف

تحت الگوی نوری  24ساعت روشنایی قرار گرفتند و پس از

آغازین (یک تا  00روزگی) ،رشد (00-24روزگی) و پایانی

آن برنامه نوردهی  28ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی

(25-42روزگی) تنظیم شد (جدول .)0

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه
آغازین ( 2 -21روزگی)

رشد ( 22 -14روزگی)

پایانی ( 19 -41روزگی)

مواد خوراکی (درصد)
دانه ذرت

93/11

96/67

71/81

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین خام)

31/71

39/31

31/11

روغن گیاهی

3/11

3/11

3/91

کربنات کلسیم

2/29

2/19

1/18

دی کلسیم فسفات

2/61

2/91

2/39

نمک

1/41

1/31

1/38

دیال -متیونین

1/36

1/32

1/18

ال -الیزین هیدرو کلراید

1/18

1/21

1/21

1/19

1/19

1/19

1/19

1/19

1/19

2

مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

2

ترکیبات شیمیایی محاسبهشده
انرژی (کیلوکالری برکیلوگرم)

1111

3111

3211

پروتئین خام (درصد)

11/31

11/82

28/81

لیزین (درصد)

2/41

2/19

2/21

متیونین (درصد)

1/99

1/41

1/47

متیونین +سیستئین (درصد)

2/19

1/17

1/88

کلسیم (درصد)

1/13

1/84

1/66

فسفر (درصد)

1/46

1/41

1/38

سدیم (درصد)

1/26

1/27

1/27

هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  1111111واحد بینالمللی ویتامین  1111111 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  28111 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  2811 ،Eمیلیگرم ویتامین
 7711 ،B1میلیگرم ویتامین  21111 ،B2میلیگرم ویتامین  3111 ،B3میلیگرم ویتامین  29 ،B6میلیگرم ویتامین  1111 ،B12میلیگرم ویتامین  2111 ،K3میلیگرم ویتامین
 31111 ،B9میلیگرم ویتامین  211 ،B5میلیگرم ویتامین  911111 ،H2میلیگرم کولینکلراید و  2111میلیگرم آنتی اکسیدان بود .هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی 48111
میلیگرم منگنز 27111 ،میلیگرم آهن 7411 ،میلیگرم مس 911 ،میلیگرم ید 211،میلیگرم سلنیوم و  44111میلیگرم روی بود.
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افت در نتیجه پخت و افت خونابه مورد ارزیابی قرار

افزایش وزن روزانه بدن ،مصرف خوراک بهصورت

گرفتند [.]00

دورهای اندازهگیری و ضریب تبدیل محاسبه شد .میزان
تلفات نیز به طور روزانه ثبت شد.درصد ماندگاری و

بهمنظور بررسی ایمنی همورال در جوجههای گوشتی،

شاخص تولید اروپایی بهترتیب با استفاده از رابطههای  0و 2

در روزهای  20و  85به دو قطعه پرنده از هر تکرار ،یک

محاسبه شدند:

میلیلیتر سوسپانسیون  0/5درصد گلبول قرمز گوسفندی
= درصد ماندگاری گله

( )SRBCشستهشده در بافر فسفات استریل از طریق

رابطه )0

( ×000تعداد قطعه جوجه در شروع دوره  /تعداد قطعه

عضله سینه تزریق شد [ .]02هفت روز پس از هر بار

مرغ زنده در پایان دوره)

تزریق گلبول قرمز (روزهای  23و  ،)42از همان پرندهها

رابطه )2

از طریق ورید بال حدود یک میلیلیتر خون گرفته شد.

= شاخص کارایی تولید اروپایی

([ ×000تعداد روزهای دوره پرورش × ضریب تبدیل

بعد از لختهشدن خون ،سرم به کمک سانتریفیوژ (سرعت

خوراک) ( /میانگین وزن به کیلوگرم × درصد ماندگاری)]

 4000دور در دقیقه و زمان  05دقیقه) جدا و تا زمان
اندازهگیری تیتر آنتیبادی در دمای  -20درجه سانتیگراد

عصارهگیری بهروش ماسیراسیون (خیساندن) انجام

ذخیره شد .برای تعیین تیتر آنتیبادی علیه  SRBCاز

شد .به این منظور ابتدا گیاه موسیر خرد شد و سپس

روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد [.]20

حالل (متانول  10درصد) روی آن اضافه شد تا سطح آن

دادههای آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده

را کامالً بپوشاند .سپس محلول و پودر بهمدت  05دقیقه

از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )1/0با رویة مدل خطی

هم زده شد تا کامالً مخلوط شود .پس از  24ساعت

عمومی برای مدل  8تجزیه شدند [ .]06برای مقایسة

محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و نهایتاً در حرارت

میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح آماری

 60درجه سانتیگراد بهمدت سه ساعت عصارهگیری انجام

پنج درصد

شد [ .]2در پایان آزمایش ( 42روزگی) یک قطعه جوجه

رابطه )8

استفاده شد.
Yij= μ + Ti + eij

از هر تکرار با وزن نزدیک به میانگین آن تکرار انتخاب و

که در این رابطه ،Yij ،مقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین

کشتار شد .وزن نسبی الشه ،سینه ،ران ،قلب ،کبد،

جامعه؛  ،Tiاثر تیمار آزمایشی و  ،eijاثر خطای آزمایشی است.

پانکراس ،چربی شکمی و سنگدان با استفاده از ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/000گرم اندازهگیری و بهصورت

نتایج و بحث

درصدی از وزن بدن محاسبه شد .همچنین جهت تعیین

اثر تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک ،افزایش وزن

شاخصهای کیفیت گوشت ،عضله ران پس از کشتار

روزانه بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در

جدا و بهمدت  80روز در داخل کیسههای نایلونی

(جدول  )2نشان داده شده است.

غیرقابل نفوذ به اکسیژن در دمای  -20درجه سانتیگراد

در کل دوره پرورش ،جوجههای تغذیهشده با جیره

منجمد شد .در این آزمایش بهمنظور بررسی وِیژگیهای

حاوی  450میلیلیتر در کیلوگرم عصاره موسیر افزایش

سنجش

وزن روزانه بیشتری نسبت به سایر گروهها بهجز گروه

کیفی

گوشت،

میزان

اکسیداسیون

با

آنتیبیوتیک داشتند (.)P>0/05

مالوندیآلدهید ،مقدار  ،pHدرصد ظرفیت نگهداری آب،
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جدول  .1تأثیر آنتیبیوتیک و سطوح مختلف عصاره موسیر بر عملکرد جوجههای گوشتی در کل دوره پرورش ( 2تا  41روزگی)
افزایش وزن

مصرف خوراک

ضریب

ماندگاری

شاخص

(گرم /پرنده /روز)

(گرم /پرنده /روز)

تبدیل

(درصد)

کارایی تولید

شاهد (بدون افزودنی)

48/29b

81/68

2/62

19

179/1

عصاره موسیر ( 291میلیلیتردر کیلوگرم)

b

تیمارها

48/92

81/41

2/71

11/9

171/8

عصاره موسیر ( 311میلیلیتر در کیلوگرم)

46/61b

82/17

2/62

19

171/6

عصاره موسیر ( 491میلیلیتر در کیلوگرم)

a

فالووفسفوولیپول ( 911میلیگرم در کیلوگرم)

91/13

89/61

2/78

11/9

199/4

41/48ab

83/91

2/78

19

161/9

SEM

1/913

1/889

1/112

3/673

1/17

سطح معنیداری

1/12

1/16

1/77

1/16

1/49

 :a-bتفاوت میانگینها باحروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P>1/19
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

افزایش وزن روزانه در جوجههای تغذیهشده با

میلیلیتر در کیلوگرم عصاره موسیر احتماالً بهواسطه مواد

آنتیبیوتیک تفاوت معنیداری با جوجههای سایر گروهها

فعالی مثل آلیسین ،آرگانوسولفورها و فالونوئیدها باشد که

نداشت .مصرف خوراک ،ضریب تبدیل ،ماندگاری و

در موسیر وجود دارند.

شاخص کارایی تولید تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ویژگیهای الشه

نگرفتند .تاکنون پژوهشی درخصوص اثرات عصاره

جوجههای گوشتی در (جدول  )8آورده شده

است.

هیدروالکلی موسیر بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی

استفاده از سطوح مختلف عصاره موسیر و آنتیبیوتیک

منتشر نشده است .در تحقیقی افزودن پودر موسیر به جیره

تأثیر معنیداری بر وزن نسبی اجزای الشه و اندامهای

جوجههای گوشتی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب

داخلی نداشت .در توافق با یافتههای آزمایش حاضر،

تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد شد اما با تیمار حاوی

افزودن یک کیلوگرم در تن پودر موسیر به جیره

آنتیبیوتیک تفاوت معنیداری نداشت [ .]05در آزمایشی

جوجههای گوشتی تأثیر معنیداری بر وزن نسبی الشه،

استفاده از  025و  250گرم در تن پودر آلیسین (یکی از

سینه ،ران ،قلب ،کبد ،سنگدان ،پانکراس در مقایسه با

ترکیبات گوگردی در گیاه موسیر) باعث افزایش وزن بدن

گروههای آنتیبیوتیک و شاهد نداشت [ .]05همچنین در

و مصرف خوراک جوجهها شد درحالیکه اثر معنیداری

پژوهش دیگری استفاده از  025و  250گرم در تن پودر

بر ضریب تبدیل غذایی نداشت [ .]03مطالعات نشان داده

آلیسین تأثیر معنیداری بر وزن نسبی الشه ،سینه ،ران،

است که گیاهان دارویی بهدلیل وجود ترکیبات خاص

قلب و کبد جوجههای گوشتی نداشت [ .]03درخصوص

ثانویه باعث بهبود قابلیت هضم ،تعادل جمعیت میکروبی

اثرات آنتیبیوتیک بر ویژگیهای الشه نیز در مطالعهای

و تحریک ترشح آنزیمهای هضمی داخلی شده و عملکرد

استفاده از آنتیبیوتیک در جیره جوجههای گوشتی تأثیر

طیور را بهبود میبخشند [ .]08در مطالعه حاضر نیز بهبود

معنیداری بر وزن نسبی اجزای الشه و اندامهای داخلی

عملکرد رشد پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی 450

نداشت که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد [.]05
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تأثیر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت گوشت جوجههای

سطوح عصاره موسیر بود ( .)P>0/05با این حال تفاوت

گوشتی در (جدول  )4آورده شده است .غلظت

معنیداری با گروه شاهد نداشت .تأثیر عصاره موسیر و

مالوندیآلدهید در گوشت پرندگانی که عصاره موسیر در

آنتیبیوتیک بر افت در نتیجه پخت و  pHگوشت معنیدار

یافت کردند کمتر از پرندگان شاهد بود (.)P>0/05

نبود .طیور نسبت به سایر حیوانات اهلی در چربی گوشت

درصد ظرفیت نگهداری آب و افت خونابه در گوشت

خود مقدار بیشتری اسیدهای چرب غیراشباع با چند

پرندگانی که  450میلیلیتر عصاره موسیر دریافت کردند

پیوند دوگانه دارند .در نتیجه گوشت طیور بهطور ویژهای

بهترتیب بیشتر و کمتر از گروههای آنتیبیوتیک و سایر

مستعد فساد اکسیداتیو است [.]5

جدول  .3تأثیر آنتیبیوتیک و سطوح مختلف عصاره موسیر بر وزن نسبی اجزای الشه و اندامهای داخلی جوجههای گوشتی
(درصدی از وزن زنده)
الشه

ران

سینه

قلب

کبد

چربی شکمی

سنگدان

پانکراس

تیمارها
شاهد (بدون افزودنی)

72/61

13/11

11/11

1/92

3/21

2/12

1/29

1/11

عصاره موسیر ( 291میلیلیتر در کیلوگرم)

71/62

14/43

31/89

1/91

3/21

2/14

1/91

1/11

عصاره موسیر ( 311میلیلیتر در کیلوگرم)

74/41

19/71

31/63

1/96

3/27

2/19

1/21

1/14

عصاره موسیر ( 491میلیلیتر در کیلوگرم)

79/77

17/14

31/21

1/98

3/14

2/14

1/28

1/13

فالووفسفوولیپول ( 911میلیگرم در کیلوگرم)

79/43

19/42

32/64

1/97

3/91

2/29

1/37

1/14

SEM

3/133

2/419

2/811

1/19

1/174

1/217

1/116

1/113

سطح معنیداری

1/88

1/81

1/13

1/87

1/66

1/11

1/97

1/81

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .4تأثیر آنتیبیوتیک و سطوح مختلف عصاره موسیر بر کیفیت گوشت جوجههای گوشتی
مالون دیآلدهید

ظرفیت نگهداری آب

افت در نتیجه پخت

افت خونابه

(میلیگرم در کیلوگرم)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

شاهد (بدون افزودنی)

7/47

1/97a

77/19a

31/34

7/36b

عصاره موسیر ( 291میلیلیتر در کیلوگرم)

7/46

b

1/39

b

72/69

31/16

a

22/77

عصاره موسیر ( 311میلیلیتر در کیلوگرم)

7/43

1/31b

72/11b

34/18

21/11a

عصاره موسیر ( 491میلیلیتر درکیلوگرم)

7/48

1/11b

79/33a

33/98

7/17b

فالووفسفوولیپول ( 911میلیگرم درکیلوگرم)

7/42

ab

1/42

b

71/33

31/18

a

22/36

SEM

1/169

1/196

1/631

3/711

1/738

سطح معنیداری

1/19

1/13

>1/12

1/18

>1/12

تیمارها

pH

 :a-bتفاوت میانگینها باحروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P>1/19
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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وضعیت پروتئینهای میوفیبریلی را تغییر میدهند ،در

مالوندیآلدهید بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری

میزان ازدسترفتن رطوبت گوشت مؤثر هستند [.]20

میزان اکسیداتیو گوشت در نظر گرفته شده است که با
سنجش مواد واکنشدهنده با اسید تیوباربیتوریک ارزیابی

ظرفیت نگهداری آب در گوشت از نظر کیفیت ظاهری

میشود [ .]04پژوهشها نشان داده است که ترکیبات

گوشت ،طعم گوشت ،حفظ مواد مغذی و ارزش تغذیهای

فنولی موجود در عصاره گیاهان با لیپیدها و رادیکالهای

گوشت حائز اهمیت است .همچنین پروتئولیز بعد از کشتار

هیدروکسیل واکنش میدهند و آنها را به ترکیبات

نیز ظرفیت نگهداری آب را تحت تأثیر قرار میدهد.

پایداری تبدیل میکنند [ .]22همچنین ترکیبات فنولی از

پروتئولیز در گوشت با فعالیت آنزیم  -μکالپین ()μ-calpain

طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کبدی،

شروع میشود -μ .کالپین آنزیم پروتئولیکی است که سبب

اکسیداسیون لیپیدها را کاهش میدهند [ .]08گیاه موسیر

تردی گوشت میشود .فرایند اکسیداسیون این آنزیم را

نیز بهعلت داشتن ترکیبات فنولیک و در نتیجه خواص

غیرفعال میکند ولی ترکیباتآنتیاکسیدان سبب ادامه فعالیت

آنتیاکسیدانی قابلتوجه باعث کاهش رادیکالهای آزاد و

این آنزیم میشوند که در نهایت منجر به افزایش ترکیبات

مهار اکسیداسیون لیپیدها میشود [ .]08در پژوهشهای

قلیایی ،آمینی و افزایش ظرفیت نگهداری آب گوشت

دیگر نیز اثر آنتیاکسیدانی موسیر به ترکیبات

میگردند [ .]00ضرایب همبستگی بین ظرفیت نگهداری آب

آرگانوسولفور مثل دیآلیل دیسولفید و دیآلیل سولفید

با افت خونابه گزارش شده است .بهطوریکه گوشت با

نسبت داده شده است [ .]04همچنین در آزمایشی عصاره

ظرفیت نگهداری آب باالتر افت خونابه کمتری دارد که این

موسیر بهطور معنیداری اکسیداسیون لیپیدها در فیله

موضوع با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد [.]4

ماهیان قزلآال را کاهش داد [ .]04در آزمایشی دیگر نیز

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان تیتر آنتیبادی علیه

افزودن  025و  250گرم پودر آلیسین به جیره جوجههای

گلبول قرمز گوسفند ( )SRBCدر جدول  5آورده شده

گوشتی باعث کاهش میزان مالوندیآلدهید نسبت به گروه

است .اگرچه پاسخ اولیه بر علیه  SRBCدر سن 20

شاهد شد [.]03

روزگی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت .در سن 85

در تحقیق حاضر ،استفاده از آنتیبیوتیک در جیره

روزگی ،جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی 450

سبب کاهش معنیدار ظرفیت نگهداری آب گوشت در

میلیلیتر در کیلوگرم عصاره موسیر نسبت به پرندگان

مقایسه با گروه شاهد شد .اگرچه استفاده از سطوح  050و

شاهد و یا پرندگانی که آنتیبیوتیک دریافت کردند پاسخ

 800میلیلیتر عصاره موسیر اثر مثبتی بر ظرفیت نگهداری

ثانویه قویتری داشتند (.)P>0/05

آب نداشت ،اما استفاده از  450میلیلیتر عصاره موسیر

میزان آنتیبادیهای تولیدشده علیه  SRBCنشاندهنده

سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب در مقایسه با گروه

وضعیت سیستم ایمنی هومورال است .گلبول قرمز

آنتیبیوتیک شد که احتماالً بهواسطه اثر آنتیاکسیدانی

گوسفند بهعنوان یک ماده خارجی نقش آنتیژن را ایفا

موسیر است .چرا که کنترل واکنشهای اکسیداسیون در

نموده و سیستم ایمنی را تحریک میکند .این آنتیژن

گوشت موجب حفظ فضای ذخیره آب بین میوفیبریلها و

ممکن است بهطور مستقیم لنفوسیتهای  Bرا تحریک

افزایش ظرفیت نگهداری آب میشود .بهعبارتی

نماید و یا ابتدا موجب فعالشدن سلولهای  Tو در

اکسیداسیون چربیها و پروتئینها و تمام عواملی که

نهایت تحریک سلولهای  Bشود [.]1
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جدول  .9تأثیر سطوح مختلف عصاره موسیر و آنتیبیوتیک بر تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفند
پاسخ اولیه

پاسخ ثانویه

تیمارها
شاهد (بدون افزودنی)

4/36

9/19bc

عصاره موسیر ( 291میلیلیتر درکیلوگرم)

4/91

ab

عصاره موسیر ( 311میلیلیتر درکیلوگرم)

4/21

9/69ab

عصاره موسیر ( 491میلیلیتر در کیلوگرم)

9/21

a

9/69

7/91

4

4/91c

SEM

2/17

1/42

سطح معنیداری

1/19

1/12

فالووفسفوولیپول ( 911میلیگرم درکیلوگرم)

)(log2

 :a-cتفاوت میانگینها باحروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P>1/19
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

در مطالعهای افزودن  025و  250گرم آلیسین (ترکیب

عصاره موسیر جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود

اصلی موسیر) به جیره جوجههای گوشتی ،از طریق افزایش

عملکرد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی جوجههای گوشتی

فعالیت فاگوسیتوزی و پاسخ ایمنی هومورال باعث تقویت

میشود و این سطح از عصاره موسیر میتواند بهعنوان

سیستم ایمنی جوجهها شد [ .]03همچنین گزارش شده است

جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکهای محرک رشد در

عنصر سلنیوم موجود در گیاهان سیر و موسیر بر عملکرد

جیره جوجههای گوشتی استفاده شود.

ایمنی اثر دارد ،زیرا سلنیوم جزیی از آنزیم سوپراکسید

تعارض منافع

دیسموتاز است و در خاصیت آنتیاکسیدانی آن مشارکت

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود

دارد [ .]07مطالعات نشان داده است که تولید رادیکالهای
آزاد باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن طیور میشود،

ندارد.
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